
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beste aankomend Ad Service, Welzijn & Zorg student, 
 
In september begin jij aan je nieuwe studie Ad Service, Welzijn & Zorg voltijd aan NHL Stenden 
Hogeschool in Emmen.  
 
We willen graag dat je goed voorbereid met je nieuwe studie kunt starten, daarom organiseren we 
op woensdag 7 september a.s. een studiestartdag. Je maakt deze dag kennis met de studiecoaches 
(Anniek Oldenbeuving en Bouke Velzen) en je medestudenten en je ontvangt alle benodigde 
informatie om goed met de studie te kunnen starten.  
Zo maak je kennis met onze digitale leeromgeving, krijg je info over het rooster en waar we de 
komende weken inhoudelijk mee aan de slag gaan. Ook ontvang je informatie m.b.t. het gebruik / 
aanschaf van studieboeken.   
 
Je kunt je op 7 september om 08:30 uur melden in de Kennispoort van NHL Stenden Hogeschool 
Emmen (Van Schaikweg 94), 9e etage, ruimte K9.02. We willen je vragen een laptop en eigen lunch 
mee te nemen naar de studiestartbijeenkomst. 
 
Activiteiten StudyStartWeek  
Naast het programma vanuit jouw opleiding, kun je op donderdag 25 augustus a.s. deelnemen aan 
“Escape the City”. Aanmelden hiervoor kan via deze link: https://edu.nl/fheme. Daarnaast vinden er 
in de StudyStartWeek diverse andere activiteiten plaats. Een overzicht van alle activiteiten kun je 
vinden op onze website.  
 
Om in september met de opleiding te kunnen beginnen dien je uiterlijk 31 augustus 2022 aan alle 
inschrijfverplichtingen te hebben voldaan. Voor eventuele vragen over het afronden van je 
inschrijving via www.studielink.nl kun je contact opnemen met Student Info via 
studentinfo@nhlstenden.com / 058-244 1155.  
 
Wanneer je op 7 september onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan per mail door aan Ellen 
Dombroek (secretaresse van de opleiding) via ellen.dombroek@nhlstenden.com.  
 
We kijken ernaar uit je persoonlijk te ontmoeten op woensdag 7 september a.s. Graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle studiecoaches Ad SW&Z (voltijd) Emmen 

 

https://edu.nl/fheme
https://www.nhlstendentools.nl/urlstats/urlredirect.php?urlid=12622&nbid=3896&recem=%25%25emailaddress%25%25
https://www.nhlstendentools.nl/urlstats/urlredirect.php?urlid=12621&nbid=3895&recem=%25%25emailaddress%25%25
mailto:studentinfo@nhlstenden.com
mailto:ellen.dombroek@nhlstenden.com

